
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ekstrainformasjon om Coronasituasjonen uke 11. 
 
Vi vil i tiden fremover utgi praksisnytt relativt hyppig med litt kort informasjon om 
hvordan Coronasituasjonen påvirker samarbeidet mellom fastleger og sykehuset. 

 
1. Gul beredskap 
2. Akuttmottaket 
3. Medisinsk poliklinikk 
4. Oppdatert mikrobiologisk repertoar 
 
 
 

 
 
 

 
Drammen sykehus er i GUL beredskap 
 
Vestre Viken HF gikk i går i gul beredskap. Det betyr at foretaket nå 
setter i verk tiltak for å forberede en økt tilstrømming av pasienter. 
Sykehuset mobiliserer flere ressurser for å håndtere situasjonen.  
 

Fra mandag 16. mars 2020 vil derfor planlagt aktivitet reduseres. Helt 

konkret betyr dette at Vestre Viken fremover må prioritere øyeblikkelig 

hjelp og de sykeste pasientene. Det betyr også at vi må utsette noen avtaler 

som kan vente. Alle pasienter kan imidlertid være trygge på at operasjoner 

ikke blir utsatt uten at det er foretatt en medisinskfaglig individuell 

vurdering av om det er forsvarlig å vente og i tilfelle hvor lenge.   

 

– Dette er en svært lite ønskelig situasjon for de det gjelder, og vi beklager 

selvsagt ulempene det medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, 

understreker direktør for administrasjon og samfunnskontakt Finn Egil 

Holm. Alle som blir berørt av utsettelsen, vil bli kontaktet av sykehuset og 

får beskjed om hvordan de skal forholde seg videre. 

 

Vi må sammen sørge for å sikre at de pasienter som kan observeres hjemme 

blir hjemme, med nødvendig oppfølging ved fastlege. Fastleger må fokusere 

på mulighet for enkel adekvat vurdering ute, på bruk av transport og nytte 

av sykehusinnleggelse. Vi ser allerede behov for sammen å demme opp for 

innleggelse.  

 

Unødige innleggelser øker risiko for smitte i sykehus, med fare for alle 

alvorlig syke og øker risiko for karantenebehov for helsepersonell.  

Ambulanseflåten må ikke benyttes unødig, den må være operativ for alle 

oppdrag.   
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 Akuttmottaket 
 
Alle pasienter som innlegges med luftveisinfeksjon må behandles med 
fullt smitteregime inntil mistanke om Covid 19 er avklart. Det er derfor 
viktig at de forhåndsmeldes.  
 
Direkte innmeldinger kan gis direkte til akuttmottaket på de vanlige 
telefonnumrene 32861191 eller 32804222. 
 
Melding hvor det er viktig å formidle medisinske opplysninger kan også gis på 
calling via sentralbordets fastlegetelefon 6750590 til LIS2. (De callingene som 
er i bruk fra før). 
 
Ved behov for diskusjon og konferering direkte knyttet til akutte 
problemstillinger der innleggelse er aktuelt, kan fastleger ringe 32804044. 
Dette går direkte til medisinsk overlege som nå er en del av bemanningen i 
mottak.  
 

 



 

Medisinsk poliklinikk 
 
Kapasiteten på medisinsk poliklinikk blir redusert som følge av Corona-
situasjonen og at sykehuset er i beredskap. 
 
Det må påregnes lengre ventetid på poliklinisk time og det kan ta lengre tid 
før henvisninger blir vurdert. Vi vil tilstrebe økt tilgjengelighet på telefon.  
 
Benytt evt dialogmeldinger der vi må være spesielt oppmerksomme på 
henvisninger som haster. Pakkeforløp kreft og andre livstruende tilstander vil 
inntil videre prioriteres. 
 
 

Oppdatert mikrobiologisk repertoar 
 
Kapasiteten på medisinsk poliklinikk blir redusert som følge av Corona-
situasjonen og at sykehuset er i beredskap. 
 

I forbindelse med Corona-utbruddet (Covid-19) har vi store 

kapasitetsproblemer, og vil med dagens aktivitet kun ha mulighet for 10 

dagers drift inntil full stans. Vi er derfor tvunget til å gjøre følgende tiltak 

for å sikre videre drift på vår mest kritiske diagnostikk: 

 

Følgende prøver er ikke lengre rekvirerbar for polikliniske pasienter: 

 Laktasegentest (inaktivert allerede 09.03.20) 

 Dermatofytter (neglsopp) 

 Hoste-pakken (M. pneumoniae, B. pertussis og C. pneumoiae) 

 Influensa A/B 

 Herpes/Varicella 

 Tarmpatogene /norovirus/rotavirus/adenovirus i feces 

 Adenovirus i luftveiene/øye 

 Enterovirus  

 

Vi ber om at behov for evt dyrkning av luftveisprøver vurderes nøye. 

Mikroskopi mhp feces-parasitter utsettes på ubestemt tid. 

Ved spesielle behov i institusjoner ber vi om at laboratoriet kontaktes. 

 

Testing for coronavirus skal ikke utføres på symptomfriske. Risiko for 

falske negative og dermed økt smittespredning er stor. De praktiske 

konsekvenser ved positive prøvesvar er små, gitt at man uansett berøres av 

karantene-reglene. 

 

De fleste med symptomer og som inkluderes av karantene-reglene skal 

heller ikke testes for coronavirus. Testen forbeholdes innlagte pasienter, 

helsepersonell med pasientnært arbeid og samtidig luftveissymptomer i 

tillegg til utvalgte polikliniske pasienter som utvikler alvorlige symptomer 

eller har risikoprofil. Se oppdaterte retningslinjer på 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-
diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/ 

 

Mvh 

Roar Bævre-Jensen 

Avdelingsoverlege, medisinsk mikrobiologi 

Vestre Viken HF 
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LINKER: 
 
Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere  
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt 
Praksiskonsulentordningen: vestre viken praksiskonsulenter 
Synspunkter og tilbakemeldinger til Vestre Viken: Ris og ros. 
Avtalespesialister: Helse Sør-Øst avtaler med private avtalespesialister  
Rehabiliteringsinstitusjoner: Helse Sør-Øst habilitering-og-rehabilitering                    
Legevaktshåndboken:  http://www.lvh.no/  
Helsebiblioteket:  http://www.helsebiblioteket.no/   
Helse og arbeid (Tidligere raskere tilbake):  https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid 

For pasienter og pårørende:  https://vestreviken.no/pasient-og-parorendeopplering 
Fritt sykehusvalg:   http://www.frittsykehusvalg.no/start/  

 
 
 
 

Vestre Vikens praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 400 
mottakere. Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger, 
sykehjemsleger, legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner. I tillegg distribueres nyhetsbrevet til leger 
og nøkkelpersoner på Drammen sykehus.  
 
Praksisnytt oppdateres og utgis av: Jan Robert Grøndahl. 
Kontaktinfo:  jargro@vestreviken.no  
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